
São várias as peças que, pela sua utilização, necessitam de uma lava-
gem eficaz. Por isso, criámos o EcoWash, um serviço integrado que 
disponibiliza máquinas de lavagem, produtos de limpeza, serviços de 
manutenção e gestão dos resíduos gerados. 

Dispondo de máquinas e tecnologias diferenciadas, a flexibilidade do 
EcoWash permite adaptar o serviço às necessidades específicas de cada 
empresa e sector, assim como à frequência de utilização. 

Sem necessidade de comprar equipamentos e com as soluções adequa-
das para os diferentes tipos de lavagem exigidos por componentes de 
automóveis ou de máquinas industriais - desde peças, travões, pistolas 
de pintura a rolos de impressão - , o Eco-Wash é sinónimo de poupan-
ça… de custos e de tempo.

EcoWash: lavagem profissional
à medida das suas peças e equipamentos

Máquinas específicas e adaptáveis para lavagem de diferentes peças•	

Fornecimento regular de produtos de limpeza•	

Duas tecnologias: limpeza com produtos de base solvente ou aquosa•	

Periodicidade de manutenção definida de acordo com a frequência •	
de utilização, privilegiando a manutenção preventiva

Gestão adequada dos resíduos gerados (recolha, transporte, •	
armazenamento, encaminhamento e tratamento) 

Gestão da documentação de suporte•	

Intervenção imediata e substituição dos equipamentos sempre que •	
necessário



r PEças

WashEr: LavagEm automática Em basE aquosa,  
a quEntE

A máquina adequada para a lavagem automática de peças com 
solução aquosa em cesto rotativo, com pré-instalação de aspira-
ção de vapores. A Washer está disponível em diferentes dimen-
sões e pode ser adaptada às necessidades específicas de cada in-
dústria, nomeadamente a peças 
de tamanhos diferentes e que 
contactam com diversas conta-
minações.

Diâmetro do cesto: 750 - 1500 mm
Dimensões: Alt. 1100 mm / 
Larg. 1035 mm / Prof. 955 mm
Peso suportado: 200 a 400 kg
altura útil de trabalho: 450 mm
alimentação: 380 V
temperatura de aquecimento: Máximo 70º
material: Aço inóx AISI 304

Exagon PoWEr:  
LavagEm manuaL Em basE aquosa, a quEntE

Quando a utilização é mais esporádica, a especificidade de 
utilização é elevada ou quando os requisitos de higiene e 
segurança no trabalho assim o determinarem, aconselhamos 
a Exagon Power. Um modelo de lavagem manual de peças 
a quente que utiliza uma solução aquosa sobre tabuleiro de 
lavagem. Com o apoio de uma bomba pneumática, a lavagem é 
feita manualmente, com um pincel.

Dimensões: Alt. 1300 mm / Larg. 950 mm / Prof. 650 mm
Peso suportado: 15 kg
Pressão de alimentação: 6 – 10 bar
alimentação: 220 V
temperatura de aquecimento: 40º
material: Aço inóx AISI 304

Nota: A Exagon power é também indicada para 
lavar pistolas de pintura de tinta de base aquosa

toP cLEanEr: LavagEm manuaL Em basE soLvEntE

A Top Cleaner é a solução mais conveniente para as peças que 
necessitam de ser lavadas com solvente orgânico. Com um 
tabuleiro de dimensões que variam entre os 60 cm e 1,20 m, 
a lavagem é feita manualmente, dispondo 
da ajuda de uma bomba pneumática ou 
eléctrica.

Dimensões: Alt. 1010mm / Larg. 950 mm / Prof. 500 mm
altura do tabuleiro: 190 mm
Peso: 25 kg – 40 kg
alimentação: 220 V / N.A.

material: Aço inóx AISI 304

sejam quais forem as peças, o EcoWash tem as máquinas

r travõEs

maxi brEak: LavagEm manuaL Em basE aquosa

A limpeza dos travões exige um equipamento tão flexível como 
a Maxi Break. Esta é uma máquina móvel, que pode vir equipada 
com um braço pneumático, o qual permite elevar a bandeja até 
ao 1,80 m, e que dispõe de duas bombas de 
membrana para lavagem manual com pincel, 
assim como de pistola de ar comprido para 
secagem.

Dimensões: Alt: 1150 a 1800mm /Larg. 1000 mm / 
Prof. 600 mm
Peso: 40 kg

material: Aço inóx AISI 304

r PistoLas DE Pintura

aquamatica:  
LavagEm manuaL ou automática Em basE aquosa

Com a Aquamatica pode optar pela lavagem manual ou pela 
lavagem automática com temporizador, utilizando-se em ambos 
os casos um produto de limpeza de base aquosa. Esta máquina 
está equipada com uma bomba pneumática e com uma tina 
que permite a recirculação de solução aquosa e a lavagem final. 
Dispõe ainda de uma pistola de ar comprido que torna mais 
eficaz a secagem.

Dimensões: Alt: 1600mm /Larg. 490 mm / Prof. 670 mm
Peso: 45 kg

material: Aço inóx AISI 304

EcoPaint: LavagEm manuaL ou automática  
Em basE aquosa ou soLvEntE

Com uma bomba pneumática de dupla membrana e aspiração 
de gases incorporada, a EcoPaint é uma solução adequada à 
lavagem de pistolas que permite optar pela lavagem manual 
ou pela lavagem automática com temporizador. A EcoPaint tem 
ainda um depósito que permite a recirculação do solvente e uma 
pistola de ar comprimido que reforça a eficácia da secagem.

Dimensões: Alt: 1485mm /Larg. 640 mm / Prof. 650 mm
Peso: 75 kg
capacidade: 25l
material: Aço inóx AISI 304
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